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العناية بصحة األسنان

من األهمية بمكان العناية بصحة األسنان ووقايتها من األمراض. ويقدم هذا الكتيب مشورة عامة 

بشأن رعاية أسنانك.  

النظافة الصحية
من المهم أن تعتني بأسنانك جيداً، حتى تتمكن من الحفاظ عىل أسنانك، واستخدامها 

طوال العمر. تحلَّ بالنتظام عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، حتى تتمكن من تنظيف جميع 

األسطح، بما في ذلك ما بين األسنان وخلفها. ولتنظيف األجزاء الداخلية بين األسنان، 

يُنصح باستخدام خيط األسنان أو فرش بين األسنان. تحقق مع أخصائي صحة/ طبيب 

األسنان من أفضل خيار متاح أمامك.

توصيات مديرية الصحة
توصي مديرية الصحة بتنظيف األسنان بمعجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد )1000-

15000 جزء في المليون من فلوريد الصوديوم( صباحًا ومساًء بعد الوجبات. ومن أجل 

الستفادة من مفعول الفلورايد عىل األسنان، ل تشطف فمك بالماء بعد تنظيف األسنان 

بالفرشاة. ويُعتقد أن معجون األسنان يحمل تأثيرًا متزايًدا من الفلورايد، حيث يُسمح له 

بالبقاء لفترة أطول عىل األسنان.

يحتاج بعض المرضى إىل مكمالت فلورايد إضافية، فتحقق مع أخصائي صحة/ طبيب 

األسنان ما إذا كان هذا ينطبق عىل حالتك.

 

التوصيات الغذائية
تناول وجبات منتظمة، ألن الجسم يحتاج إىل فرصة إلزالة السكريات والبكتيريا  0

من الفم. ومن األهمية بمكان أن تمنح أسنانك بعض الراحة من تناول الطعام 

والشراب، باستثناء الماء.

احرص عىل شرب الماء عند شعورك بالعطش، وكذلك أثناء شعورك بالعطش في  0

ساعات الليل.

يمكن أن يزيد تناول األطعمة والمشروبات السكرية بشكل متكرر من خطر تسوس  0

األسنان.

الحق بموجب قانون دائرة صحة األسنان
يمكن لجميع األطفال من سن يوم إىل 18 عاًما الحصول عىل عالج األسنان المجاني في 

عيادات طب األسنان العامة، وهذا ينطبق عىل جميع العالجات باستثناء تقويم األسنان 

من أخصائي تقويم األسنان. وعندما تبلغ من العمر 19 و20 عاًما، يمكنك الحصول عىل عالج 

األسنان بسعر مخفض. وتطبق الرسوم العادية من عند بلوغ 21 عاًما. وإذا كنت تحصل عىل 

خدمات الرعاية المنزلية أو تعيش في مؤسسة )عىل مدار األشهر الثالثة الماضية(، فتملك 

الحق أيًضا في الحصول عىل عالج األسنان مجانًا في عيادات األسنان العامة.
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